
 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025,  

các nguồn vốn thuộc ngân sách thị xã Vĩnh Châu  

 

                         Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu 

Thực hiện Chương trình nội dung kỳ họp lần thứ 7 của Hội đồng nhân dân 

thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh 

Châu trình Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các nguồn vốn thuộc ngân sách thị xã 

Vĩnh Châu, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ pháp lý 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý 

cho thị xã Vĩnh Châu; 

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 29  tháng 10 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 

2021-2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách thị xã. 

2. Mục tiêu, định hướng trong đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nhằm góp 

phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, trong đó:  

- Ưu tiên đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, giao thông, nông 

nghiệp nông thôn, quốc phòng an ninh. 
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- Ưu tiên các dự án khi triển khai sẽ góp phần nâng cao chất lượng vùng 

nuôi tôm bền vững, chỉnh trang đô thị cùng với mục tiêu nâng cao trình độ dân 

trí trong vùng, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhằm phục vụ tốt cho học tập của 

học sinh trên địa bàn thị xã, đồng thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 

nhân dân trong khu vực. Từng bước hoàn chỉnh cơ sở trường lớp học theo tiêu 

chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khám chữa bệnh cho 

nhân dân góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -

2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách thị xã Vĩnh Châu  

Điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách và thu tiền sử dụng đất thị xã, 

với tổng số vốn là 225.673 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn cân đối ngân sách thị xã            : 176.473 triệu đồng. 

- Vốn thu tiền sử dụng đất                                           :    49.200 triệu đồng. 

(Đính kèm phụ lục chi tiết) 

Lý do điều chỉnh: tăng kế hoạch vốn thu tiền sử dụng đất, với tổng số vốn 

31.200 triệu đồng theo Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa 

phương quản lý cho thị xã Vĩnh Châu và điều chỉnh một số danh mục dự án (do 

được đầu tư nguồn vốn từ chương trình khác), bổ sung thêm một số danh mục 

dự án cần thiết. 

Trên đây là nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

giai đoạn 2021 - 2025, thị xã Vĩnh Châu. Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu 

trình trước kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, kỳ họp lần thứ 

7 xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                             
- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ban KT-XH HĐND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã; 

- Lưu: VT, NC.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 
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